
Notulen Digitale Bestuurvergadering Oudervereniging van het 
Vossius Gymnasium, 3 februari 2021 

Aanwezig:  Kyra Philippi, Willemijn Borleffs-Reigersman , Lieke van der Voort,  

Seda Yalcin , Lisan Schrevel, Christine Hylkema (rector) 

Afwezig: Jeroen Janssen 

1. Opening: Kyra opent de vergadering em heet Seda welkom als nieuw lid van 
het bestuur. 

2. Planning komende vergaderingen. Op verzoek van Christine starten we in het 
vervolg om 19.00u. Kyra zal nieuwe data voorstellen in afstemming met Lisa. 

3. Mededelingen:  

- Lisa Huijer is onze contactpersoon bij regelzaken die via school lopen, 
bijvoorbeeld als de OV een bloemetje wil sturen  

- Het spijt de Oudervereniging dat we geen formeel afscheid hebben 
kunnen nemen van Sita Remesar. Christine geeft aan dat er op verzoek 
van Sita een afscheid in kleine kring heeft plaatsgevonden. Wij zullen als 
bestuur een attentie (sjaal, kaart en bloemen) naar Sita sturen 

4. Stand van zaken in coronatijd: 

- Het nieuwe rooster, met ’s ochtends onderwijs en ’s middag huiswerktijd, 
loopt. Eerste indruk is dat dit positief werkt 

- Docenten met kinderenthuis ervaren het werk als zwaar. Ook missen 
leraren het contact dat ze gewoonlijk op school hebben 

- Er is een crisisteam geformeerd (zorgcoördinator, jaarlaagcoördinator en 
roostermaker) dat frequent contact heeft onderling en zicht op de 
leerlingen houdt 

- Er is een digitale lerarenkamer georganiseerd met breakoutrooms voor 
uitwisselingsmomenten 

- Bestuur geeft aan dat er vooral positieve signalen binnenkomen m.b.t. het 
nieuwe lesrooster. Tip is dat de docent zelf presentator is en deze rol niet 
deelt met de leerlingengroep 

- Schoolexamens: Daar loopt landelijk nog veel overleg over. Opties zijn 
onder meer dat leerlingen een half jaar langer op het VO blijven, dat er 



alleen examen wordt gedaan in kernvakken. Planning wordt nog 
uitgewerkt landelijk. Vossiusplanning vooralsnog is dat het Centraal 
Examen in een extra tijdvak komt waardoor het voor de regio Noord 
doorloopt in de zomervakantie 

- De laatste Schoolexamens zijn qua resultaten goed gegaan. Volgende 
schoolexamens zijn in maart as. 

5. Incident: 

In klas 2E heeft zich een incident met racistisch karakter voorgedaan. Dit is 
gemeld aan de mentor, waarbij ouders/leerlingen zich niet gehoord hebben 
gevoeld en er onvoldoende actie lijkt te zijn ondernomen. Christine vindt dit 
onacceptabel gaat hiermee aan de slag. Seda geeft aan vanuit haar 
expertise ondersteuning te willen bieden aan de school op gebied van 
diversiteit en inclusiviteit. Christine neemt dit in overweging. 

6. Vossius digitaal:  

- Inmiddels wordt er goed met ItsLearning gewerkt. Wel zijn er nog enige 
hick-ups bij toetsen: tijd om de vraag te maken verdwijnt, soms worden 
antwoorden niet geregistreerd. Vooral lagere-jaars vinden het lastig dit 
soort zaken bespreekbaar te maken 

- 1e klas-ouders voelen zich wat verloren. Tip om regelmatiger een 
informatief bericht te sturen om zo meer een gevoel van verbondenheid 
te creëren. Dit wordt aan de jaarlaagcoördinator doorgegeven door 
Christine. Met name aan het begin van het schooljaar is het voor deze 
ouders moeilijker om de weg te vinden in alle digitale systemen. Christine 
gaat ook hier actie op ondernemen. 

- Open dagen online: Is het een optie dat ouders ons vragen kunnen 
stellen? Dit is een actie voor volgend jaar. 

- Wij kunnen geen Teams-meeting aanmaken: OV kan contact opnemen 
met Paolo 

7. Activiteiten: Boombank is in de finale fase. Na plaatsing een feestelijke wijding 
plannen met Jan van Muilekom 

8. Lief en Leed: Christine vertelt dat alle docenten die corona hebben 
doorgemaakt weer beter zijn en dat alle docenten als dank voor hun inzet 
een verrassing krijgen binnenkort. 

9. MR:  



- Er is een positief advies gegeven over het nieuwe schoolleidingsplan 
waarin meer middenkader, meer sturing mogelijk en er zijn meer 
escalatiestappen. De breuk tussen onderbouw en bovenbouw wordt 
opgeheven 

- Er is veel aandacht voor het toetsbeleid: verhouding formatief en 
summatief toetsen, toetsdruk en en hoe het overgangsadvies vorm gaat 
krijgen  

- Bij het digitale rooster is vooral aandacht nodig voor de 1e (start) en de 6e 
klas (behalen examenniveau)  

10. W.v.t.t.k.:  

De ALV zal digitaal zijn, meer als afsluiting van het boekjaar. Daarna worden 
de gegevens van de KvK aangepast op de nieuwe situatie. 

Seda wil graag ondersteunen bij de ontwikkeling van de academische 
vaardigheden. Christine zal Seda aan de werkgroep koppelen, zodat zij kan 
zien of zij hier een bijdrage aan kan leveren. 

Promotiefilmpje van het Vossius: Het OV-bestuur zou graag recentere beelden 
zien dan de historische die nu zijn gebruikt. Daarnaast ook graag meisjes in 
beeld in plaats van alleen jongens. Christine sluit zich hierbij aan voor de 
toekomst.   

Door de brand op het Vossius is de watertap die het bestuur cadeau had 
gegeven onbruikbaar geraakt. Inmiddels is er een nieuwe tap inde kantine. 
We hopen in de nabije toekomst bij te kunnen dragen aan een tap op het 
schoolplein. 

Actiepunten zie agenda volgende vergadering 


